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بررسی و تحلیل فقه و مسئله اجتهاد در فقه مذاهب خمسه
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تاریخ پذیرش1051/50/28 :
کد مقاله10331 :

چکـیده
مذاهب خمسه هر کدام براى پاسخگویى به نیازها و حوادث عصر خود و تبیین تکلیف شرعى مؤمنان ،اصول و قواعد
خاصّى را از متن دین و نصوص اسالمى برکشیدند و با به کارگیرى آن آرا و احکامى را منتسب به اسالم به جامعه ارائه
دادند .بررسى شیوههاى اجتهادى و مطالعه قواعد و اصول پذیرفته شده مذاهب مزبور ،براى عصر کنونى که مواجههاى
فکرى فراتر از مذاهب مطرح است ،ضرورتى اجتنابناپذیر است .فقه تطبیقى گرچه از دیرباز در حوزه اجتهاد مذاهب
اسالمى گام نهاده است ،امّا ضرورت و فوریّت آن بسان امروز خود را ننموده بود ،از این رو بررسی تطبیقی مسئله اجتهاد در
فقه مذاهب خمسه می تواند کمک زیادی به حل بسیاری از مناقشات مربوط به مساله اجتهاد در بین مسلمانان کند.

واژگـان کلـیدی :اجتهاد ،اصول ،تقلید ،فقه امامیه

 -2محقق فقه و مبانی حقوق اسالمی sayedgafarisatar@gmail.com
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 -1مقدمه
با جدّى شدن تئورى «دهکده جهانى» تعاطى و تضارب فکرى و مطالعه تطبیقى ادیان ،فضا براى برخوردهاى درون دینى و
بین المذاهب روز به روز تنگتر مىشود و اندیشوران مذاهب را براى جستن پاسخ همگون به نیازها و ضرورتهاى روز مصمّمتر
مىسازد .این روند که اکنون چندان شتاب ندارد ،در ادامه روند بر سرعت خود خواهد افزود و ممکن است در آینده علما و فقها را در
تنگناى فرصت قرار دهد و کارى عجوالنه صورت پذیرد.
مطالعه با طمأنینه بر روى شیوههاى اجتهادى مذاهب اسالمى به پیرایش ،آرایش و باز آفرینى درست شیوه اجتهادى که بتواند
نیازمندیهاى روز افزون و پیچیده را پاسخ گوید کمک خواهد کرد .دراین عرصه پارهاى اندیشوران گامهاى قابل مطالعهاى
برداشتهاند که معرّفى آنها در تشویق و برانگیختن دیگر دانشمندان براى تحقیق و مطالعه همگون مؤثر خواهد بود.

 -2پیشینه تحقیق
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پژوهش در این زمینه و با این روش ،هنوز در آغاز راه است ،چنان که برخى از نوشته ها را بیش از چند فرضیه نیازمند به
استدالل و تکمیل ،نمى توان دانست .البته همواره انتظار مى رود که نتایج جدید و نظریات نو در این عرصه ،در پى پژوهش هاى
فراگیر و بر پایه استقراء تام ،به دست آید.
فقیهان شیعه ،در دهه هاى گذشته ،به نوشتن تاریخ فقه همت گماردند که به گرد آمدن مجموعه اى پر ارزش در این باره
انجامید .در پیوست ،فهرست با ارزش ترین آنها را به ترتیب هنگامه تدوین و انتشار ،پیش مى فرستیم:
 .1ادوار فقه (سه جلد) ،محمود شهابى1301 ،هـ.ق.
 .2مقدمه المعالم الجدیده ،محمدباقر صدر1380 ،هـ.ق.
 .3مقدمه الروضة البهیه ،محمدمهدى آصفى1380 ،هـ.ق.
 .0تاریخ فقه جعفرى (عربى) ،هاشم معروف الحسنى1388 ،هـ.ق.
 .0نگاهى به تحول علم اصول ،ابوالقاسم گرجى1333 ،هـ.ق.
 .0ادوار علم الفقه و اطواره ،على کاشف الغطاء1333 ،هـ.ق.
 .1خدمات متقابل اسالم و ایران ،مرتضى مطهرى.
 .8کیهان اندیشه ،مقاله سیرى در ادوار فقه ،محمدابراهیم جناتى1053 ،هـ.ق.
 .3مقدمه اى بر فقه شیعه ،حسین مدرسى طباطبایى1051 ،هـ.ق.
 .15مقدمه ریاض المسائل ،محمدمهدى آصفى1011 ،هـ.ق.
 .11مقدمه الفوائد الحائریه ،محمدمهدى آصفى1010 ،هـ.ق.
 .12تاریخ التشریع االسالمى ،عبدالهادى الفضلى1010 ،هـ.ق.
 .13تاریخ فقه و فقها ،ابوالقاسم گرجى1018 ،هـ.ق.
 .10طبقات فقهاء الشیعه ،جعفر سبحانى1013 ،هـ.ق.

 -3تعریف مفاهیم
دانش اصول فقه نیز یک دانش بشری است و از قانون فوق مستثنا نیست .این دانش شریف که محصول تالش و کوشش
بیدریغ فقهای پارسای گذشته است ،از آن زمان تا امروز راهی دراز پیموده و مراحل گوناگونی را پشت سر نهاده است( اکبرنژاد،
.)31 :1330

 -1-3علم فقه
علم اصول فقه یک علم ابزاری است که دانش اصول و قواعد مورد نیاز فقیه را در مقام استنباط احکام شرعی بیان
میکند(آخوند خراسانی.)3 :1310،

 -2-3معنای فقه و تعریف آن
فقه در لغت به معناى فهم است و علم فقه ،علمى است که در مورد احکام شرعى عملى مردم گفت و گو مى کند .فقیه کسى
است که آگاهى او به احکام شرعى عملى ،از دالیل تفصیلى به دست آمده باشد .ولى تازگى اهل سنت فقیه را نیز هم معنى مسأله
دان به کار مى برند و گویند فقه عبارت است از:
(معرفه احکام الحوادث نصاً واستنباطاً على مذهب من المذاهب).؛(زحیلی.)10-11 :1380،
شناخت احکام حوادث برابر مذهبى از مذاهب از روى نص یا استنباط.
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به عبارتی دیگر «فقه از نظر لغت به معناى فهم و دانستن ،در اصطالح فقهى علم و آگاهى به احکام شرعیه فرعیه از روى ادله
تفصیلى مى باشد ،و فرد فقیه آن است که آگاهى وآشنایى او با احکام الهى به صورت تفصیلى و گسترده و استداللى باشد .به فردى
فقیه گفته مى شود که بتواند احکام فرعى را از اصول و مبانى کلى استخراج و استنباط نماید وحوادث جاریه را بر اصول کلى و
عمومى ارجاع دهد و احکام جزیى را از مبانى کلى وقواعد عمومى استخراج و استنباط نماید(عقیقی بخشایشی.)2 :1312 ،

 -3-3اهمیت فقه و فقیهان
فقه یکى از شریفترین و گسترده ترین علوم و معارف اسالمى است ،و نقش سازنده آن در زندگى مسلمانان بیش از هر علم و
فن دیگر بوده است .پس بالطبع حامالن و دارندگان آن نیز ازموقعیت و اعتبار و شایستگى خاصى برخوردارند.
سخنى است از پیامبر عالیقدر اسالم که« :فقهاء امانتداران پیامبران مى باشند)0( » .
این کالم نبوى ،منزلت و جایگاه فقهاء و رهروان فقه و فقاهت را به خوبى ترسیم مى کند و نقش آنان را در روند اجتماعى
بیان مى دارد.
در حدیث دیگرى از آن بزرگوار نقل شده است که فرمودند« :خداوند جانشینانم را مورد رحمت قرار دهد(عقیقی بخشایشی،
.)0-0 :1312

 -4-3اجتهاد در لغت
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اجتهاد از ریشه «جهد» به معنای منتهای کوشش است(الیاس ،) 120 :1380،تالش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام
شرعی را اجتهاد می گویند( خویی.) 15 :1315 ،
اجتهاد در لغت «جهد»  -به فتح  -به معنای «مشقت» و «جهد»  -به ضم – به معنای «طاقت» و یا وسع است و برخی نیز
هر دو را به معنای طاقت گرفته اند (ابن منظور1010 ،ق ،ج )133 :3و اجتهاد مصدر باب افتعال از ریشه جهد  -به ضم  -و به
معنای « استفراغ الوسع و الطاقة» یعنی به کار بردن منتهای کوشش و توان خود در کاری است .بنابراین بر خالف نظر مرحوم
آخوند ،مشقت در معنای اجتهاد أخذ نشده و این اشکال بر ایشان وارد است که اجتهاد را از ریشه جهد  -به فتح  -و به معنای
تحمل مشقت دانسته است (مشکینی1013 ،ق ،ج  )211 :0در حالی که هیچ لغت شناسی این نظر را تأیید نکرده است(سعدی،
.)11-18 :1333
مرحوم آخوند چنین تعریفی را از اجتهاد ایراد کردهاند« :االجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی؛
مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقالئی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند» .اجتهاد به
معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی میباشد( طباطبایی.)315 :1305 ،

 -5-3معنای اصطالحی اجتهاد
تالش برای یافتن دلیل و حجت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند اما مقصود از آن در اصطالح اسالمی ،بذل جهد و کوشش
برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسالمی است(عالمه فلسفی.)10 :1055 ،
از سویی دیگر ،برای آن که فهم و تفسیر مدالیل و مفاهیم آیات و روایات فقهی میسر گردد ،اتخاذ مبانی و کاربست قواعدی
خاص اجتناب ناپذیر است که به مجموع فرآیند آن اجتهاد گفته می شود .در اصطالح تعاریف مختلفی برای آن ارایه شده است؛
نظیر تعریف آن به «مرتبة االجتهاد هو حصول ملکة مهیئة للعلم بالجمیع عند استفراغ الوسع بالنظر فی األدلة واألمارات» .االجتهاد
هو استفراغ الوسع لتحصیل الحکم»؛ االجتهاد هو تحصیل الظن بالوظیفة اإللهیة».ه االجتهاد هو بذل الوسع فی المدارک المعتبرة
الدرک الوظائف الشرعیة».؛ «استفراغ الوسع على تحصیل الحجة على الحکم الشرعی ».تحصیل حجت بر حکم شرعی ،استخراج
احکام الهی ،استنباط حکم از ادله شرعی با بذل جهد و تفکر و استباط حکم شرعی از مدارک مقرر آن از جمله تعاریف دیگر برای
اصطالح اجتهاد است(نصیری.)2-3 :1055 ،

 -6-3معنای اصطالحی اجتهاد از نگاه فقیهان
در اصطالح اجتهاد به چند معنا بیان شده است:
 -1محقق حلى اجتهاد را «بذل الجهد فی استخراج األحکام الشرعیة» محقق حلی1053 ،ق )113 :و محقق خراسانی به نقل
از حاجبی آن را استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی» (آخوند خراسانی1053 ،ق ،ج  )022 :2دانسته است ،بنابر این
تعریف اجتهاد یعنی به کار بردن منتهای کوشش و توان خود برای تحصیل ظن به احکام شرعی.
این تعریف با اشکاالتی روبروست ،از جمله اینکه از نظر اخباری ها ظن به احکام شرعی در حالی که راه علم به آن از طریق
روایات معصومان باز است ،معنایی ندارد .از نظر اصولیون هم در برخی مسائل قطع به حکم حاصل می شود و در برخی موارد مانند
اصول عملیه که بحث  .می شود صحبت از ظن به وظیفه عملی در حالت تحیر است و نه ظن به حکم شرعی .به عالوه این تعریف
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مانع اغیار نیست زیرا اصول دین نیز از احکام شرعی است حال آنکه مقصود از احکام در فقه و اصول احکام فرعی ناظر به عمل
مکلف است و نه احکام اعتقادی.
 -2شیخ بهایی اجتهاد را از جنس ملکه می داند « االجتهاد :ملکة یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی من األصل
فعال او قوة قریبة» (شیخ بهایی )051 :1383 ،یعنی اجتهاد عبارت است از ملکه ای که شخص را بر استنباط حکم شرعی فرعی از
روی اصل بالفعل یا بالقوه قریبه قادر می سازد.
این تعریف نسبت به تعریف سابق جامع تر است .با آوردن قید فرعی» ،اصول دین از دایره تعریف خارج می شود ،بنابراین
اشکال سابق بر این تعریف وارد نیست .و قید «أصل» ،به معنای مدرک و مستند حکم بما هو حجة است .و قید «فعال» و «قوة
قریبة» ،قید استنباط است .گاهی ملکه استنباط بالفعل است و گاهی به صورت قوه قریبه است.
از محمد تقی آملی نقل شده است که ملکه کیف راسخ است در مقابل حال که کیف غیر راسخ است (موسوی بجنوردی ،بی تا:
 .)332به عنوان مثال؛ اگر شخصی برای مدتی ،در مقابل گناه خود را نگهدارد ،به او عادل نمی گویند زیرا کیف ،غیر راسخ و زوال
پذیر است اما اگر این حالت در او راسخ و پایدار شد ،ملکه عدالت در او پیدا می شود .پس ملکه یک امر مقول به تشکیک نیست
بلکه یا هست و یا نیست ،بنابراین قید بالفعل یا بالقوه ،قید استنباط است ،قید «قوة قریبة» برای اخراج «قوه بعیدة» است .به لحاظ
قوه بعیدة همه مسلمانان مجتهد هستند ،اما به لحاظ قوة قریبة کسی مجتهد است که مقدمات را طی کرده و مراجعه مختصر برای
اجتهاد الزم دارد ،تفاوت عامی و مجتهد نیز در همین نکته نهفته است که عامی مقدمات و ملکه اجتهاد را دارا نیست و لذا مراجعه
نیز برای او بی فایده است.
 -3محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می گوید :اجتهاد یعنی «استنباط حکم از روی دلیل آن» (غروی اصفهانی1023 ،ق ،ج :0
 .)12این تعریف مختصر و گویاتر است و از طرفی استنباط حکم ظاهری را هم شامل می شود و لذا اشکال خروج اصول عملیه به
آن وارد نیست .البته بر مبنای کسانی که مدلول اصول عملیه را تنجیز می دانند و نه حکم ظاهری مشکینی1013 ،ق ،ج ،)33 :3
اشکال مذکور همچنان باقی است.
 -0محقق عراقی در تعریف اجتهاد گفته است« :ان االجتهاد استخراج الحکم من الحجة ناشئا عن الملکة» (عراقی1388 ،ش:
 ) 20یعنی اجتهاد عبارت است از استخراج حکم از روی ادله آن که ناشی از ملکه باشد ،که در واقع خواسته است استنباطی که ناشی
از ملکه اجتهاد نیست را خارج کند ،ولی به نظر می رسد نیازی به این قید نباشد ،زیرا اساسا استنباط بدون ملکه امکان پذیر نیست.
 -0محقق خویی اجتهاد را به دست آوردن حجت بر حکم شرعی می داند «تحصیل الحجة على الحکم الشرعی» (خویی،
1018ق ،ج  .)3 :1این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ،زیرا عمل مقلد نیز داخل در آن است(سعدی.)18-25 :1333 ،

 -7-3تاریخچه بنیان گذاری اجتهاد
قدیمیترین بنیانگذاران اجتهاد در فقه شیعه ،دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین ،یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل
عمانی ،بوده اند .سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود ،از جمله سید مرتضی ،علم الهدی و
شیخ طوسی به نیکی یاد کرد ،این شی وه ادامه یافت تا نوبت به عالمه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل ،على ،و نیز
شهید دوم راه او را ادامه دادند(موسوی خوانساری .)108: ،تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفا گردد
(عالمه فلسفی.)11 :1055 ،

 -8-3روشهای چهارگانه اجتهاد
تاریخ فقه شیعه ،نشان میدهد که از آغاز تا کنون؛ چهار روش در زمینه واکاوی مباحث فقهی مورد توجه فقیهان قرار گرفته
است که عبارتند از .1 :اجتهاد روایت محور؛  .2اجتهاد فقاهت مدار و روایت محور؛  .3اجتهاد فقاهت محور و روایت مدار؛  .0اجتهاد
روایت محور و فقاهت مدار(نصیری.)0 :1055 ،
 . 1اجتهاد روایت محور؛ در این نوع از اجتهاد ،تاکید و اهتمام اصلی و اساسی فقیه ذکر روایات و پرهیز از اظهار نظر پیرامون
مدالیل آنها و واگذاری استخراج گزاره های فقهی به مخاطبان جز در موارد خاص است.
 .2اجتهاد فقاهت مدار و روایت محور؛ در این نوع از اجتهاد ،تکیه اصلی و اساسی فقیه یاد کرد و توجه به متون روایات است؛ با
این تفاوت که نخست دیدگاه فقهی را ذکر کرده و پس از آن از روایات به عنوان شواهد آن دیدگاه بهره می گیرد .یادکرد همه
روایات هر باب از ویژگیهای این روش است.
 .3اجتهاد فقاهت محور و روایت مدار؛ در این نوع از اجتهاد ،تاکید و اهتمام اصلی و اساسی فقیه ،برشمردن دیدگاه فقیهان و
بررسی همه جانبه آن دیدگاه و در نهایت تالش برای دفاع یا رد آن یا ارایه نظریه جدید است و در مرحله دوم روایات به صورت
محدود مورد توجه قرار می گیرد.
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 .0اجتهاد روایت محور و فقاهت مدار؛ در این از نوع از اجتهاد ،تاکید و اهتمام آغازین و اساسی فقیه برشمردن همه روایات هر
باب و بررسی همه جوانب سندی و متنی آنها است و در مرحله دوم بازخوانی آراء و دیدگاه های فقیهان مورد توجه قرار می
گیرد(نصیری.)0-0 :1055 ،

 -9-3تاریخ اجتهاد
تاریخ اجتهاد را به  3عصر مىتوان تقسیم کرد :عصر تشریع ،عصرحضور امامان معصوم علیهم السالم و عصر غیبت.

 -11-3اقسام اجتهاد
اجتهاد از جهتی به اجتهاد «بالفعل» و «بالقوّه» تقسیم میشود.
 .1اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل
اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد ،ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد ،لیکن در عمل ،استنباط نکرده و یا موارد
استنباطش اندک است ،ولی در اجتهاد بالفعل ،مجتهد عالوه بر قدرت بر استنباط ،در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است.
 .2اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی
اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم میشود .اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همة
ابواب فقهی ،ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی ،مانند نماز( خویی.)10 :1315 ،

منابع اجتهاد در بین فقهای شیعه عبارتند از :قرآن ،سنت ،عقل و اجماع .منظور از سنت گفتار و اعمال معصومین علیهم السالم
و نیز تاییدات آنها بر اعمال دیگران است.
قرآن مجید» که مهمترین منابع تشریع اسالمی است که برای استنباط احکام الهی قبل از هر چیزی باید به سراغ آن رفت و
بلکه معیار سنجش صحت اخبار اسالمی نیز عدم مخالفت آنها با آیات قرآن است.
دوم« :سنت» است که شامل احادیث پیامبر(صلی اهلل علیه واله وسلم) و ائمه معصومین(علیهم السالم) می شود ،و همچنین
اعمال آنها که با توجه به مقام «عصمت» ،دلیل بر جواز نفس عمل است و نیز «تقریر» آنها ،یعنی در حضورشان کاری انجام شود و
اعتراضی بر آن نکنند .که این خود بیانگر مجاز بودن آن عمل است وگرنه به حکم وظیفه امر به معروف عموما و مقام رهبری آنها
خصوصا باید سکوت را بشکنند و حکم الهی را بیان کنند.
سومین منبع تشریع« :اجماع» است که درباره آن بحث و گفتگو در علم اصول فراوان شده؛ و آنچه اعتقاد محققین معاصر بر
آن است این است که اجماع ،اتفاق گروهی از علما بر فتوا در مسائل فقهی است به گونه ای که یقین داشته باشیم این اتفاق نظر
سرچشمه ای جز آگاهی از نص معصومین نداشته است (اجماع کشفی).
چهارمین منبع« :دلیل عقل» است که منظور از آن ،دالئل قطعی است که از طریق عقل درک می شود؛ خواه از مستقالت
عقلیه باشد ،مانند :زشتی ظلم و خوبی عدالت ،و یا از دالئل نظری عقلی باشد ،مانند :وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و
امثال آن (بنابر عقیده کسانی که آن را پذیرفته اند)؛(مکارم شیرازی.)00-02 :1300 ،
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 -11-3منابع اجتهاد در مذاهب شیعه

 -12-3شرط اجتهاد
یکی دیگر از شروط قاضی اعتبار اجتهاد مطلق است یعنی مجتهد و صاحب نظر بودن در همه احکام( خالصه رنجبر:1332،
.)38

 -4مذاهب فقهی خمسه
بنابر آمار رسمى سالنامه جهانى ،فیشر ،به سال  2551میالدى ،جمعیت مسلمانان یک میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون
نفر بوده که حدود  %80اهل سنت و  %10شیعیان هستند .اما شمارى این آمار را دقیق نمىدانند و آمار شیعیان را باالى  %25بیان
می کنند(فرمانیان کاشانی.)8 :1383 ،
منظور از مذاهب خمسه ،چهار مذهب اهل سنت (مذهب حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی) و امامیه (شیعه دوازده امامی)
است(خرمی.)1 :1055 ،

 -1-4مالکی
33

مالکی نام یکی از شاخههای مذهب سُنّی از دین اسالم است .شاخه مالکی از مذاهب فقهی و پیرو ابوعبداهلل مالک بن انس از
ائمه چهارگانه سنت و جماعت است .او امام دارالهجره و امام المدینه میگویند .وی در سالهای  35تا  30هجری قمری در مدینه
متولد شدهاست .وفات وی را در فاصله ی سالهای  110تا  113میدانند()1
این مذهب منتسب به مالک بن انس بن ابى عامر اصبحى( ،متولّد سال  33هجرى در مدینه و متوفّاى  113هجرى در همان
شهر است) .وى بخشى از عمرش را در دولت اموى و بخشى از آن را در دولت عباسى گذراند.
مالک فقه را نزد امام جعفر بن محمّد الصادق علیهما السالم ،ربیعة بن ابى عبد اللَّه ،معروف به «ربیعة الرأى» (م  )130که از
تابعین بود ،آموخت و از نافع (غالم عبد اللَّه بن عمر) و زُهرى حدیث شنید.
از مشهورترین شاگردان وى ،شافعى (م )250؛ عبد الرحمن بن قاسم (م )131؛ اسد بن فرات (م  )213و عبد اللَّه بن وهب (م
 )131است .مذهب او در شمال آفریقا ،قطر ،بحرین و کویت طرفدار دارد(مکارم شیرازی.)133-101 :1021 ،

 -2-4حنفی
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مؤسّس این مذهب ،ابو حنیفه نعمان بن ثابت بود .وى در کوفه متولّد شده و در همان جا رشد و پرورش یافت .معروف آن است
که تولّد وى در سال  85هجرى و وفاتش در سال  105هجرى در بغداد بود .ابو حنیفه ،شاگرد حمّاد بن ابى سلیمان کوفى (م )125
بود(مکارم شیرازی.)133-101 :1021 ،
بزرگترین مذهب اسالمی میباشد و در میان مسلمانان دارای بیشترین پیرو میباشد .امام این مذهب ابو حنیفه نعمان بن ثابت
میباشد که از شهر چاریکار والیت پروان افغانستان بود از معروفترین القاب وی امام العالمین میباشد()1
«فقه حنفى حدود چهارصد و پنجاه میلیون پیرو دارد .شبهقاره هند ،آسیاى میانه و ترکیه بیشتر حنفىاند؛ زیرا فقه حاکم در
زمان سامانیان ،غزنویان و امپراتورى عثمانى فقه حنفى بوده است .در ایران ،اهل سنتى که در شرق زندگى مىکنند ،پیرو فقه حنفى
و آنان که در غرب ،مىزیند ،پیرو فقه شافعى هستند .در استانهاى گلستان ،خراسان ،سیستان و بلوچستان حنفیان حضور
دارند»(.فرمانیان کاشانی.)8 :1383 ،

 -3-4شافعی
شافعی نام یکی از شاخههای کیش سنی از دین اسالم است .و از مذاهب فقهی و پیرو ابوعبداهلل محمد ادریس شافعی و از ائمه
چهارگانه سنت و جماعت است .مذهب شافعی از محمد ،ابوبکر ،عمر ،عثمان ،علی پیروی میکنند .شافعی مابین سالهای  100تا
 105قمری در غزه به دنیا آمد و در سال  250وفات یافت .وی با داخل کردن مذهب حنفی با مالکی روشی نوین را بنا نهاد که از
حدیث در آن بهره میجست()1
فقه شافعى حدود سیصد و پنجاه میلیون پیرو دارد .بیشتر مصریان بر این مذهباند .دانشگاه االزهر بر مبناى فقه شافعى و
کالم اشعرى است .اندونزى و مالزى ،بیشتر شافعىاند .البته به صورت پراکنده نیز در جهان اسالم پیرو دارد .کردها شافعى هستند.
صالحالدین ایوبى ،مؤسس سلسله ایوبیان کرد شافعى بود .از آن زمان دانشگاه االزهر تاکنون بر اساس فقه شافعى تدریس مىکند.
احمد الطیب رئیس کنونى االزهر شافعى و اشعرى است .اهل سنت استانهاى گیالن ،اردبیل ،آذربایجان ،کردستان ،هرمزگان
شافعىمذهباند .در فلسطین ،مردمان نوارغزه ،شافعى و از نظر فقهى با مصریان هممذهباند(فرمانیان کاشانی.)8 :1383 ،
مذهب شافعی ،تلفیقی از دو طریقه اهل قیاس و حدیث است که برای قیاس ،اصولی تمهید کرده اند .امروزه مذهب شافعی در
مصر سفلی ،آفریقای شرقی و جنوبی ،عربستان غربی و جنوبی ،اندونزی و قسمتهایی از فلسطین و قسمت هایی از آسیای مرکزی
خصوصا کردستان رایج است .از مشهورترین علمای شافعی می توان «نسائی ،ابوالحسن اشعری ،ابواسحاق شیرازی ،امام الحرمین،
ابوحامد غزالی و امام رافعی» را نام برد -.فقه شافعی؛ این فقه نمونه ای قابل مطالعه در تاریخ فقه اسالمی است .زیرا بین فقه اهل
رای و فقه اهل نقل و حدیث ارتباط برقرار می کند امام شافعی در فقهش ابتدا از قرآن برای حکم و تشریع مدد گرفت و سنت نبوی
را هم مفسر و مبین قرآن می دانست.شافعی به حدیث بسیار اهمیت می داد و برای راوی حدیث تمام شرایط را از قبیل راستی،
درستی ،دیانت ،حافظه و ...را در نظر می گرفت بعد از قرآن و حدیث به اجماع مسلمین در مسائل فقهی توجه داشت و برای اجماع
هم شرایطی داشت.او علم کالم را دوست نداشت و آنرا بدعت می دانست  ،امام شافعی برای علم اصول قواعدی را وضع کرد
چنانکه فخر رازی نسبت امام شافعی را به علم اصول مانند نسبت ارسطو به علم منطق می داند.
مذهب قدیم ومذهب جدید شافعی؛ شافعی در حجاز و در عراق از همان دوران بلوغ تا 05سالگی مذهبی را داشته که پس از
ورودش به مصر آن مذهب عنوان قدیمی پیدا کرده و امام شافعی از تمام مسائل آن تبری جسته است و کتابرسائل شافعی اصول و
اساس مکتب جدید را بیان می کند و کتاب چهار هزار صفحه ایاالم مشتمل بر مسائل این مذهب جدید است.
به اتفاق نظر فقها کتاب حجه مشتمل بر مذهب قدیم شافعی بوده است.
 .1مکتب شافعی در وا قع تعادلی است بین سه مکتب مختلف که عبارتند از مکتب قرآن در مکه ،مکتب حدیث در
مدینه و مکتب اهل رای واجتهاد در عراق.

.2
.3

احکام دینی را دور از عادت اقوام و از سطح مصلحت اندیشی و صوابدید عقل های عامه و چیزی به نام مصالح
مرسله می دانست.
قانونمندی اجتهاد و بنانهادن قواعد اصول فقه از ابتکارات امام شافعی بود و دانشمندان فقیه قبل از ایشان ،اگر هم
توجهی به قواعد اصولی داشته اند به اقتضای ذوق شان بوده نه از راه توجه به قواعد اصولی(.)3

 -1-3-4جایگاه اجتهاد در شافعی
هم مقتضیات و شرایط جغرافیایی شافعی و هم مقتضیات و مختصات تاریخی وی این امکان و زمینه را ایجاد و ایجاب می
کرد که در میانه محور شیوه نگرش و گرایش افراطی و تفریطی جانب اعتدال و میانه روی را اتخاذ کند .از این جهت بیش از
مالکی پیش رود و بر اساس همین میان گرایی در تعمق و اجتهاد ،کتاب معروف الرساله را نوشت .الرساله بنابر مشهور اولین کتابی
است که در علم اصول فقه نوشته شده است .وی در آن کتاب اصرار دارد که اجتهادی که در احادیث آمده منحصراً «قیاس»
است(.)3

 -4-4حنبلی

 -1-4-4جایگاه منابع اجتهادی در مذهب حنبلی
احمد بن حنبل چون از اجتهاد دوری می کرد و بیشتر مسائل مذهب خود را بر رویه معاضدت روایاتی به روایات دیگر ،و تقویت
اخباری به اخبار دیگر ،بنیان گذاری کرده بود مقلدینش کمتر از پیروان سایرین و غالب آنها در ممالک شام و عراق بودند و اینان در
عین حال در حفظ احادیث و روایت آن از محدثین سایر مذاهب جلوتر بودند.
نگرش خاص مذهب حنبلی در حقیقت اساس یک نوع گرایش پاک دینی ظاهر گرایانه در سیر تاریخ و گستره جغرافیای عالم
اسالمی است .این نگرش ،ثقل اختالف نظریات را نه تنها در ماده معلومات و مواد علمی و فکری فقهی جست و جو می کند ،بلکه
ع مالً این قاعده را در صورت معلومات یعنی روش تحقیق و استدالل نیز وارد می کند؛ بدین گونه که مقام و نقش عقل در سازمان
اندیشه فقهی و از جمله فقهی سیاسی حنبلی کامالً به عنوان یکی از منابع اصلی رنگ باخته ،بلکه حتی به مثابه شیوه و روش
تحقیق ،تفحص و بررسی و بالجمله عامل و وسیله اجتهاد و رأی نیز تا سر حد امکان اهمیت خود را از دست می دهد .عقل در این
نگرش تا حد کاربرد طبیعی عامیانه و نیز کاربری خودکار و بدون تبیین و تدارک اصول تفکر فقهی و همچنین بدون احساس
ضرورت پرورش و تجهیز ذهن در این زمینه ها به عقب رانده می شود .این رویکرد در واقع مبیّن و مدلل نوعی قشری نگری و
شاخص و نماینده هرگونه صورت گرایی در تفکر علمی و فقهی است()3
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این فرقه پیرو یکی دیگر از ائمه اربعه اهل سنت است .که پیرو مالک ابن انس هستند ،ابوعبداهلل احمد بن محمد بن حنبل
متکلم و فقیه مسلمان در  185میالدی( 100ه.ق) در بغداد زاده شد؛ پدر و مادرش از ساکن مرو بودند .نام کامل وی (احمد بن
محمد بن حنبل بن هالل بن اسد بن ادریس بن عبداهلل الشیبانی المروزی البغدادی) .سفرهای زیادی کرد؛ در بغداد برآمد ،و در
 201[ 800ه.ق] در همانجا درگذشت .مکتب فقه حنبلی ،یکی از فرق اربعهٔ سنت ،پس از مرگ وی به وسیلهٔ شاگردانش ایجاد
شد .این مکتب جریان متقابلی بود که تفسیر تحتاللفظی قرآن ،احادیث ،تقلیل ارزش قیاس و اجماع را مورد توجه قرار میداد()1

 -5-4امامیه
فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسالم است .این مذهب از آن رو که پیروان آن از شیعیان دوازدهامامیاند به فقه شیعه و از
آن رو که بسیار به گفتههای منسوب به جعفر صادق ،امام ششم شیعیان ،وابسته است به فقه جعفری نیز مشهور است.
شیعه ،گرایشی خاص در اسالم بر اساس یک رشته نظرات و تحلیالت کالمی و تاریخی است .حدیث ثقلین که توسط محدثین
شیعه و سنی از پیامبر اسالم روایت شده و برخی دیگر از روایات از پیامبر اسالم ریشهٔ اصلی این گرایش را تشکیل داد و
استدالالت کالمی و فلسفی و تاریخی آن را بعداً تقویت کرد .مکتب شیعه نظراتش در زمینههای مذهبی را اکثراً از رهنمودهای
بزرگان و ائمه اهل بیت پیامبر الهام گرفتهاست .اختالف اصلی دو مکتب فقهی سنی و شیعی در تلقی آنها در خصوص سنت نبوی
و منابع فقه است .حدیث نبوی را اهل سنت از صحابهٔ او و شیعه از خاندان وی به دست آوردهاند .مذاهب فقهی اهل سنت پیرو
نظرات فقهی چند نفر از فقهای مدینه و عراق هستند ،ولی مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان اهل بیتاند .مکتب شیعی دوازده
امامی که عمدهترین نحله شیعی در حال حاضر است از نظرات امامان دوازدهگانه ی خود به خصوص امام ششم ابو عبداهلل جعفر بن
محمد الصادق دنباله روی میکند و زین رو به آن جعفری گفته میشود(مدرسی طباطبایی.)1308 ،
شیعیان امامیه اثناعشریه ،حدود دویست و پنجاه میلیون نفر هستد .ایران ،عراق ،هند ،پاکستان ،آذربایجان ،افغانستان ،بحرین و
لبنان مهمترین کشورهاى شیعى هستند.شیعیان امامیه اثناعشریه ،حدود دویست و پنجاه میلیون نفر هستد .ایران ،عراق ،هند،
پاکستان ،آذربایجان ،افغانستان ،بحرین و لبنان مهمترین کشورهاى شیعى هستند(فرمانیان کاشانی:1383 ،همان).
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اجتهاد به معنی صحیح کلمه یعنی به دست آوردن حکم شرعی از بیانات دینی (شکوری )11-28 :1301 ،و تفریع فروع از
اصول و تطبیق اصول بر فروع .این نحوه اجتهاد از زمان ائمه ـ علیهم السّالم ـ در شیعه وجود داشته است و آنها ،اصحابشان را
دستور به اجتهاد میدادند(.عالمه طباطبایی.)88 :1303 ،
شیعه معتقد است ،اجتهاد باید همیشه و در هر زمان ،صورت گیرد(مطهری.)13 :1311 ،عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد از
دنیا رفته ،از مسلمات فقه شیعه است(.مطهری.)135 :1302،فقهای شیعه در عصر ائمه ـ علیهم السّالم ـ بیشتر به تدوین احادیث
پرداخته و اجتهاد به معنی اصطالحی آن عمدتا از زمان غیبت امام معصوم آغاز شد و فقهایی مانند :شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ
طوسی ،مباحث فقهی را بر اساس قواعد مدون اصول ،استحکام بخشیدند و بعد از آنها ،هم ادامه یافت و رشد نمود تا به مکتب
فقهی امروز شیعه منتهی گردید ،و در طول زمان ،هیچ وقت اجتهاد به تعطیلی و انسداد کشیده نشد(عالمه طباطبایی :1303،همان).
اجتهاد و تقلید در میان اهل سنت از عصر پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ آغاز شد و ادامه یافت و به شکل گیری مذاهب
متعددی انجامید و سپس بخاطر تعدّد و پراکندگی مذاهب و سیاست خلفای عباسی ،ناچار شدند ،اجتهاد و تقلید را در چهار مذهب
منحصر نمایند .در سال  000هجری علمای اهل سنت ،فتوا دادند که فقط طبق مذاهب چهارگانه عمل شود .و عمالّ عصر تقلید
آغاز شد و اجتهاد در بین آنها ،مسدود گردید(زنجانی.)20 :1300 ،
در قرن اخیر ،نهضت جدیدی در مکتب فقه سنّی به دو صورت آغاز شد:
1ـ حرکتی در جهت فتح باب اجتهاد و شکستن انحصار مذاهب چهارگانه ،به همت شیخ محمود شلتوت ،رئیس دانشگاه األزهر
آغاز گردید و گرایش به فقه تطبیقی و انتخاب آراء متقن و مستدل ،رونق گرفت ،و تعصب مذهب گرایی ،جای خود را به اجتهاد داد.
محصول این روش ،مجموعههای بزرگ فقهی است که اکنون در اختیار جامعه اسالمی است(همان.)18 ،
 -2به صورت قانونگذاری در کشورهای اسالمی ،فقهای سنی .در این زمینه گامهای مؤثری برداشتند ولی تهاجم فرهنگی
غرب این تالشها را با شکست مواجه ساخته است(همان.)13-21 ،
آنچه عرض شد تفاوت اجتهاد و تقلید از نظر شیعه و اهل تسنن در طول تاریخ اسالم بود ،اما از دو جهت دیگر هم بین این دو
گروه در اجتهاد ،تفاوت وجود دارد1 :ـ از نظر منابع اجتهاد 2ـ از نظر نحوه اجتهاد ،و استنباط از منابع .منابع اجتهادی مشترک میان
دو فرقه اسالمی عبارت است از :قرآن ـ سنت رسول خدا ـ عقل و اجماع.
البته برداشت و نحوه حجّیت برخی از این منابع از دیدگاه دو مذهب متفاوت است .منبع اجتهادی خاص شیعه عبارت است از:
سنت امامان شیعه قول و فعل ائمه اطهار را تداوم بخش سنت رسول اهلل میداند ،اما اهل سنت ،فقط از باب وثاقت ،قول و
فعل ائمه را میپذیرند ،نه از جهت ،عصمت آنها .منابع اجتهادی خاص اهل سنت ،عبارت از منابع ظنّی به حکم مانند :قیاس و
استحسان و مصالح مرسله و غیرها .اختالف در نحوه اجتهاد در مواردی که از کتاب و سنت و اجماع و عقل بیان حکم شرعی باشد
اختالفی در نحوه ،اجتهاد نیست ،و وظیفه همان رجوع به بیان شرعی است تفاوت در وقتی بروز میکند که نص خاصّی بر حکم
شرعی نداشته باشیم در این مورد به نظر شیعه باید حکم مورد نظر را از قواعد کلّیة و اصول مورد قبول منابع شرعی استنباط کنیم و
حق اظهار نظر شخصی در احکام شرعیه نداریم و اجتهاد را همین میدانیم که تفریع فروع از اصول و قواعد کلّیه نماییم اما از نظر
بیشتر علمای اهل سنّت ،اجتهاد عبارت است از استنباط احکام شرعی از راه رأی و تفکر شخصی در مواردی که نصّ خاص وجود
ندارد .از نظر آنها اجتهاد و نظر ،دلیل مستقلی است در ردیف کتاب و سنّت.
نتیجه و چکیده مطلب اختالف شیعه و اهل تسنن در اعتقاد به اجتهاد و تقلید را در سه مورد میتوان خالصه کرد:
 -1تاریخ اجتهاد و تقلید از نظر اهل سنت ،اجتهاد و تقلید ،با رحلت رسول اکرم آغاز شد اما از نظر شیعه ،اجتهاد و تقلید با
غیبت امام زمان ـ علیه السّالم ـ آغاز شده است .در میان اهل سنت اجتهاد ،مدت زیادی به انسداد ،کشیده شد اما در میان شیعه،
هیچ وقت این حالت پیش نیامد.
 -2منابع اجتهاد شیعه سنت اهل بیت را تداوم ،سنت رسول اهلل میداند ،و قیاس و استحسان را حجت شرعی نمیداند ،بر
خالف اهل سنت که قول و فعل ائمه را حجت شرعی نمیدانند و به منابع ظنّی اجتهاد ،استناد مینمایند.
 -3اهل تسنن ،اجتهاد از راه رأی را در مورد نبودن نصّ (و گاهی بر خالف نص) حجت میدانند ،اما شیعه اجتهاد را فقط
استنباط حکم فرعی از اصول و قواعد کلّی شرعی میداند نه اظهار نظر شخص()2

 -6مسئله اجتهاد و تقلید میان مذاهب چهارگانه اهل سنت به طور خاص
مسئله اجتهاد در بین اهل سنت (البته با فراز ونشیبهایی)که داشته بطورکلی در میان مذاهب چهارگانه آن وجود دارد و مهم
ترین کتب آنها برای فتواء دادن صحاحه سته (شش گانه) است که روایات آنها توسط اهل سنت به عنوان روایات صحیح تلقی شده
است .توضیح مطلب :تقلید در مذهب اهل تسنن فراز و نشیب های بسیاری داشته است  .برخی مؤلفان ،از این منظر ،فقه اهل سنّت
را به چهار دوره تقسیم کرده اند:
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 )1مرحله آغاز :این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می کردند.
در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت ،بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اسالم
رسیده بود ،عمل می نمودند و در موارد اختالف نظر به هر یک از صحابه که می خواستند مراجعه می کردند ،بدون آنکه همواره به
روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.
 ) 2مرحله بروز مذاهب فقهی :با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون ،مردم برای
فراگیری احکام به افراد متعددی ر جوع می کردند .این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه گذاری
کردند.
 ) 3مرحله حصر مذاهب در چهار مذهب :تعدد مذاهب اختالفاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختالفات
را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخالقی ،روح تفکر از بین رفت .از سوی دیگر ،با وجود اختالف شدید
مذاهب ،عمالً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت  .چه بسا بر پایة یک مذهب ،عقدی باطل و بنا بر
مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب ،عملی مشمول مجازات بود و بر پایة مذهبی دیگر نبود .مجموع این
عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود .سرانجام ،در قرن
هفتم ،چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد .فقیهانی ،از جمله ابن صالح ،نیز به منع
تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.
 ) 0مرحله رواج مجدد اجتهاد و تقلید :بعضی علمای پیشین اهل سنّت ،مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی  )008و ابواسحاق
شاطبی (متوفی  ،) 135به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند .در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل
سنّ ت و شیوخ االزهر ،به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسالم مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه ،انحصار اجتهاد در چهار
مذهب را مردود دانسته اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است .
بر این اساس ،مکلفان سنّی مذهب می توانند از هر یک از ائمة مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در
مورد مسائل مختلف ،از میان آرای مذاهب چهارگانة اهل سنّت ،آسانترین رأی فقهی را برای تقلید بر گزینند .این دیدگاه در میان
فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته ،هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی  )128با آن به مخالفت بر
خاسته اند .جواز یا حرمت تقلید از نظر اهل تسنن در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارة جواز یا حرمت تقلید وجود دارد.
برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده اند .از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک بن انس و شافعی و احمدبن
حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است .در مقابل ،از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت ،از جمله از فقیه بزرگ حنفی ،محمدبن حسن
شیبانی ،جواز تقلید نقل شده است  .شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است .عالوه بر
آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج ،احمد بن حنبل و سفیان ثوری ،جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است .ابن قیّم
جوزیّه این اختالف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم ،تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد
جایز نیست .ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرا می خوانده است .فقهای متأخر
اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند ،زیرا هر فرد ،مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و
نبودن حجت برای اثبات تکلیف ،موجب زوال آن و طرد شریعت می شود .به هر حال با توجه به مطالبی که عرض شد به این
نتیجه می رسیم که اهل سنت در مورد مساله اجتهاد و تقلید هنوز به یک رای و عقیده واحد نرسیده اند و اختالفات شدیدی میان
آنان در این موضوع وجود دارد.

 -7بررسی مکاتب دوگانه ی شیعه امامیه از نظر منابع فقهی
امامیه به دو مکتب «اصولی» و «اَخباری» تقسیم میشود .اخباریان در بدست آوردن احکام عملی به اخبار و حدیث اکتفا یا
تکیه میکنند .در مقابل ،اصولیان که در این زمینه از روشهای استنباط اجتهادی (اصول فقه) نیز کمک میگیرند .اینگونه تقابل در
روش فقهی از سدههای نخستین نیز وجود داشتهاست اما به عنوان دو مکتب در سدههای اخیر تاحدودی مرزبندی شدند.
این تقابل روش و نگرش در همه نحلههای فقهی و کالمی اسالمی وجود داشتهاست که در مذهب اهل سنت به عنوان مکتب
اهل حدیث (فقهای حجاز) در مقابل مکتب عقل یا قیاس یا اصحاب رأی (فقهای عراق) قرار میگیرند؛ که در اندیشه کالمی اهل
سنت نیز به صورت مکتب اشعری (تکیه بر منقوالت کالمی و ظاهر حدیث) در مقابل مکتب معتزلی (تکیه بر کالم استداللی) جلوه
گر میباشد.هرچند که در مذهب شیعه این تقابل بیشتر در روش فقهی به چشم میخورد تا اندیشه کالمی.
جدایی این دو مکتب به دوران پس از غیبت کبری بازمیگردد .تا پیش از آن شیعیان مسائل شرعی خود را بهطور مستقیم از
امام معصوم خود دریافت می کردند و احتیاجی به اجتهاد و استنباط نداشتند ولی پس از آن ناچار شدند تا خود مسائل مذهبی را
دریابند .برای این کار گروهی علم اصول فقه را ،به عنوان روش استنباط احکام شرعی ،که نزد اهل سنت تکامل یافته بود ،پذیرفتند
و به اصولی معروف شدند و گروهی دیگر که آن را قبول نداشتند به اخباری معروف شدند.
از مهمترین تفاوتهای اصولیون و اخباریون ،به جز اختالف در مورد اعتبار اصول فقه ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
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 .1اصولیون عقل را بهطور مستقل برای اخذ احکام دینی معتبر میدانند ،ولی اخباریون آن را به استقالل و بدون منابع
وحیانی برای اخذ احکام دینی معتبر نمیدانند.
 .2اصولیون منابع دریافت احکام را به قرآن ،سنت ،اجماع و عقل تقسیم میکنند ولی اخباریون فقط قرآن و سنت را
دلیل میدانند.
 .3اصولیون ظاهر قرآن را حجت میدانند ولی اخباریون فقط نص قران را حجت میدانند.
 .0اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه (اصول کافی ،تهذیب ،استبصار و من الیحضره الفقیه) را قطعیالصدور
دانسته و اکثر احادیث آن را معتبر میدانند ،در نتیجه به علم رجال تنها به مقدار واردشده و مورد توصیه اهلبیت
اکتفا می کنند ،ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال (گاهی برگرفته از رجال اهل سنت) را الزم
میدانند.
 .0اصولیون مقام فتوادهی و فهم احادیث را به مجتهد جامعالشرائط منحصر میدانند ولی اخباریون شناخت اهل بیت
را برای این امر کافی میدانند.
 .0اصولیون اجتهاد را واجب کفایی یا عینی میدانند ولی اخباریون آن را حرام میدانند.
 .1اصولیون در جایی که رسیدن به علم ممکن نباشد ،ظن مجتهد را حجت میدانند؛ ولی اخباریون معتقدند تفاوتی
بین ظن مجتهد و غیرمجتهد نیست و باید به علم قطعی رسید.
 .8اصولیون اصل اباحه (فرض جایز بودن هر کاری تا زمانی که دلیلی بر ممنوعیت آن نباشد) را حجت میدانند ولی
اخباریون نه.
 .3اخباریون خبر واحد (حدیثی که به تواتر نرسیده) را حجت نمیدانند ولی بیشتر اصولیون آن را حجت میدانند.
 .15 .15احادیث را به پنج دسته تقسیم میکنند اما اخباریان به دو دسته :صحیح و ضعیف()0

 -8انسداد اجتهاد در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت و دالیل آن
اجتهاد ،مایه حیات اسالم و پویایى قوانین آن است .در پرتو اجتهاد بود که مسلمانان توانستند در طول  10قرن ،جامعه اسالمى
را از قوانین غیر اسالمى بى نیاز سازند .اجتهاد مطلق ،تا سال  000ق در میان فقیهان اهل سنت رواج کامل داشت ،ولى به عللی،
دیگر مذاهب نادیده گرفت ه شد و جز چهار مذهب ،بقیه از رسمیت افتاد و تمام مناصب رسمى از؛ قبیل قضاوت ،امامت جمعه و فتوا
در اختیار کسانى قرار گرفت که از یکى از چهار مذهب معروف پیروى کنند.
اما علل روی گردانی اهل سنت از اجتهاد مطلق را می توان در امور زیر خالصه کرد(:سبحانی.)001 :1381 ،
الف -مذهبی  :شاگردان هر مذهب به آثار و آرای رئیس مذهب بسیار تعصب ورزیده و هر گونه مخالفت با آن را جایز نمی
دانستند .یکی از عالمان شیعه در این باره می گوید« :یکى از عواملى که منجّر به بسته شدن باب اجتهاد نزد اهل سنت شد -که
نزدیک بود همین عامل جلو رشد فقه و فقاهت را در حوزههاى شیعه نیز بگیرد -بزرگى و عظمت یک شخصیّت علمى بود .این
عامل بعد از عصر رؤساى مذاهب چهارگانه فقهى اهل سنت :احمد بن حنبل ،محمّد بن ادریس شافعى ،ابوحنیفه و مالک بن انس،
اثر خود را به طور ملموس در جامعه اهلسنت و حوزههاى علمى آنان گذاشت و به جهت اعجاب بیش از اندازهاى که نسبت به
عملکرد فقهى آنان بر ایشان پدید آمد ،قدرت اظهار مخالفت و اجتهاد را از آنان گرفت(رضوانی.)010 :1380 ،
ب -ایجاد مشکالت در امر قضاوت :گاهی در احکامی که دادگاه های مختلف صادر می کردند ،اختالفات شدیدی پیش
می آمد ،به طوری که اگر قاضی یک دادگاه مجتهد بود ،با توجه به اجتهاد خودش فتوا می داد .این امر موجب انتقاد های زیادی از
طرف مردم شد؛ زیرا دیده می شد که در هر دادگاه برای یک موضوع خاص احکام گوناگونی صادر می شود ،لذا حکومت بر آن شد
که جهت مقبولیت احکام نزد مردم و جلوگیری از برخی نزاع ها و درگیری ها ،قضات را موظف کند که به یکی از مذاهب چهار گانه
فتوا دهند.
ج -عوامل سیاسی :در این باره گفته شده« :ظاهر آن است که دستگاه سیاست در آن عصر از رشد فکرى علما و حوزههاى
علمى هراسان بوده است؛ زیر این علما و مجتهدان بودند که با استقالل فکرى و پویایى اجتهاد خود از اسالم دفاع کرده و جلو
بدعتها و کج روىهاى حاکمان ظالم را مىگرفتند و اسالم را زنده و سربلند در جامعه معرفى کرده و پیاده مىکردند و این ،آن
چیزى است که با اهداف سوء حاکمان ظلم و جور سازگارى ندارد»( ،همان).
البته اجتهاد مقید ،در میان اهل سنت تا حدی وجود داشته است .این گونه اجتهاد به مجتهد اجازه می دهد تا به صورت محدود
و در دایره مذهب خاص و با توجه به اصول و مبانی آن مذهب ،احکام را اجتهاد کرده و بیان کند ،ولی اجتهاد مطلق بعد از تثبیت
مذاهب چهارگانه اهل سنت بسته شد.
د -روی آوردن اهل سنت به اجتهاد مطلق :در سال های اخیر زمزمه هایی در میان اهل سنت مبنی بر باز کردن باب
اجتهاد مطلق شنیده شده است .آنان بعد از اجتهاد در یک مذهب (یعنی فقیه فقط حق دارد در چهارچوب اعتقادات فقهی یک
مذهب مثال حنفی ،اجتهاد کند) به اجتهاد در بین مذاهب اربعه (یعنی دایره اجتهاد فقیه از یک مذهب خاص به چهار مذهب

گسترش پیدا می کند و در چهار چوب این چهار مذهب حق اجتهاد دارد) روی آورده و امروز با توجه تغییرات ناگهانی و فراوان
زندگی بشر ،خواستار اجتهاد مطلق شده اند.
امروز؛ متفکران اهل سنت از خود می پرسند :چرا باید مردم از کسانی تقلید کنند که صد ها سال پیش زندگی کرده و هیچ
اطالعی از مسائل امروز نداشته اند؟
همچنین می پرسند :اگر تقلید الزم و واجب باشد ،آیا امامان مذاهب چهار گانه اهل سنت ،خود نیز مقلد بوده اند؟ آنان از چه
کسی تقلید می کرده اند؟
این تفکر امروزه در میان عده زیادی از روشنفکران اهل سنت طرفدارانی پیدا کرده است و می رود تا درهای بسته شده اجتهاد
را بر روی اهل سنت بگشاید.

 -9نتیجه گیری و جمع بندی

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)12 :پاییز 2042

تقریب مذاهب و فقه مقارن موجب کاهش شکاف عمیق بین مذاهب و روى کرد جهان اسالمى به فقه اهل بیت گشته است .و
استعمارگران که از تقارب میان مسلمانان و درخشش فقه اهل بیت(ع) در جهان اسالم سخت به وحشت افتاده اند ،مى کوشند تا با
نبش قبور کتب تفرقه انگیز و تحریک متعصبان جاهل و افراطى صدها کتاب علیه شیعه منتشر کنند تا از سویى مردم با ذهنیت
منفى با مکتب عترت(ع) برخورد کنند و از سویى شیعیان متعصب و غالى را برانگیزند تا آنها نیز مقابله به مثل نموده و مسلمانان را
به اختالفات و مشاجرات داخلى مشغول سازند .مهمترین نتایج طرح مرجعیت واحد در جامعه شیعه از این قرار است:
یکم ،عامیان که به مقلدان معروف بودند از تبعیت افراد مختلف خارج شده و فرمانبر شخص واحدى مىگردیدند و دستورهاى
دینى و گاه سیاسى خود را از مرجع اعلم دریافت مىکردند .جمعیت انبوهى که دستورهاى پراکنده از مراجع مختلف دریافت
مىکردند ،پس از تثبیت و پذیرش پایگاه مرجعیت واحد و مسأله تقلید از اعلم ،این جمعیت انبوه گوش به فرمان اعلم الفقها
مىگردید.
دوم ،ارسال روحانیون و مبلغان دینى به اقصى نقاط جامعه شیعه اعم از شهر و روستا تحت عنوان نمایندگان مرجع تقلید از
دیگر مؤلفههایى بود که جمعیت انبوه عامیان موسوم به مقلدان را سازماندهى مىنمود .از این مؤلفه در سیره اصولیون به وکالت و
نمایندگى از مراجع یاد مىگردد.
سوم ،قدرت مالى و تمرکز در دریافت وجوهات و مالیاتهاى دینى بود .تا پیش از طرح و تثبیت «تقلید از اعلم» ،مقلدان
وجوهات دینى در قالب خمس و زکات را به مجتهدان و عالمهاى دینى به عنوان نایبان امام معصومعلیه السالم پرداخت کردند؛ اما
با تثبیت پایگاه مرجعیت واحد و ارسال سیل وار وجوهات دینى به عالم دینى اول که از وى به عنوان «اعلم» یاد مىشد ،طبیعتاً وى
را برخوردار از قدرت مالى فراوان مىنمود .شیوه جمع آورى این وجوهات نیز از طریق نمایندگان که در اقصى نقاط جامعه شیعه
تحت عنوان وکال حضور داشتند صورت مىگرفت.
سه خصلت و ویژگى فوق عالم دینى اول اصولى را به جهت مادى و معنوى از قدرت و اقتدارى برخوردار مىکرد که در صورت
نیاز به بسیج نیروها  -هرچند به دشوارى نسبت به سابق  -به صورت آسانتر صورت مىگرفت.
شیعه از ابتدا تا به امروز با اجتهاد رأی آنطور که آنرا عدهای از علمای اهل سنت یکی از ادلهی استنباط احکام میدانستند
مخالف بوده و هست ولی آن اجتهادی که به معنی رد فروع بر اصول است که از این طریق میتوان حکم فروع فقهی را بدست
آورد ،از ابتدا حتی زمان پیامبر (ص) تا به حال نه تنها قبول داشته بلکه روی آن تأکید و تصریح داشتهاند ،اما آن زمانی که علماء و
دانشمندان شیعه مخالف اجتهاد بودند و آنرا تقبیح مینمودند اجتهاد به معنی اجتهاد رأی بوده است و آن زمان منظور از اجتهاد در
لسان علماء همان اجتهاد رأی بوده لذا دانشمندان شیعه مطلقاً اجتهاد را رد میکردند و در عین حال اجتهاد به معنی رد فروع بر
اصول را اگرچه به این نام یاد نمیشده قبول داشته و به آن عمل میکردهاند .بنابراین هنگامی که اجتهاد از آن معنای انحصاری
(اجتهاد رأی) خارج شد و معنای وسیعتر به خود گرفت ،شیعه فوراً از آن سخن گفته آنرا به نیکی پذیرفتند .و لذا مدرسة امروز
فقهای شیعه همان رد فروع بر اصول است و این اجتهاد را میپذیرند و اجتهاد رأی را قبول ندارند.
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